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VILÁGHÍRŰ ELŐADÓKAT JELENTETTEK BE A SZEPTEMBER KÖZEPÉRE TERVEZETT KOLOZSVÁRI ELEKTRONIKUS ZENEI FESZTIVÁL SZERVEZŐI

Neves lemezlovasok lépnek fel az Untoldon
Az elektronikus zene leg-
nevesebb lemezlovasai is 
fellépnek a szeptember 9–12. 
között szervezendő kolozsvá-
ri Untold fesztiválon – jelen-
tették be a szervezők. 

 » DEÁK SZIDÓNIA

A kincses város szívében zaj-
ló, hatodízben szervezen-
dő Untold elektronikus 

zenei fesztivál szervezői tegnap 
jelentették be az idei előadókat, 
akik között a műfaj olyan ismert 
alakjai szerepelnek, akik már ko-
rábban is felléptek Kolozsváron: 
Dimitri Vegas & Like Mike, Mar-
tin Garrix és a világhírű David 
Guetta. A szeptember közepére 
tervezett rendezvény keretében 
először lép színpadra Romániá-
ban a Grammy-díjra jelölt ame-
rikai rapper, Tyga, továbbá az 
élő zene rajongói Parov Stelar 
és a The Script számaira buliz-
hatnak. A trance zene szerelme-
sei is találnak kedvükre valót 
a négynapos zenei fesztiválon, 
ugyanis az Above & Beyond, 
Jono Grant, valamint Tony Mc-
Guiness is Kolozsvárra érkezik. 
A fesztiválon erős underground 
zenei felhozatalra is lehet szá-

mítani, a techno vonalat többek 
között a német Paul Kalkbrenner 
képviseli, de eljön a fellépéseit 
gazdag látványelemekkel kísérő 
belga Amelie Lens is. A drum & 
bass és trap műfaj számára fenn-
tartott helyszíneken koncertezik 
a Camo & Krooked, a DUB FX, a 
Netsky, valamint Rudimental DJ 

is.  A fesztiválra  jegyek és bérle-
tek a rendezvény honlapján vált-
hatók: a napijegyek 69 euróba ke-
rülnek, az alapárú bérlet 159 euró, 
az úgynevezett VIP-bérlet 399 
eurós, a VIP-napijegy pedig 169 
eurós áron kapható. Június kö-
zepén a szervezők bejelentették, 
egy nap alatt több mint 11 ezren 

váltottak bérletet a rendezvény-
re. Az Untold fesztivált a korona-
vírus-járvány miatt csaknem két 
év kihagyás után szervezik meg 
szeptemberben. A fesztivál szer-
vezői pár hónapja „a normalitás-
hoz való visszatérés ünnepének”, 
valamint a koncertezők, mű-
vészek, szervezők és a fesztivál 

partnereinek idei találkozójának 
nevezték a rendezvényt. Európa 
egyik legnagyobb elektronikus 
zenei fesztiválján az elmúlt évek-
ben olyan neves előadók léptek 
színpadra, mint Armin van Buu-
ren, Avicii, Robin Williams. 2019-
ben több mint 375 ezer résztvevő-
ről számoltak be a szervezők.
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A kolozsvári Untold fesztivált a koronavírus-járvány miatt csaknem két év kihagyás után szervezik meg szeptemberben

H I R D E T É S

 » ANTAL ERIKA

A koronavírus-járvány miatt 
kétnaposra szűkült városna-

pokat  24. alkalommal  szervezik 
meg június 26–27. között Maros-
vásárhelyen. A rendezvény  idén 
legfőképp a helyi értékekre, mű-
vészekre, személyiségekre össz-
pontosít – jelentették be tegnap 
a szervezők. Az esemény han-
gulatát a különböző koncertek 
is meghatározzák, idén főként 
helyi előadóművészek lépnek 
színpadra, klasszikus zene, nép-
tánc, pop- és rockzene is szerepel 
a kínálatban. Soós Zoltán polgár-
mester a rendezvényt beharango-
zó sajtótájékoztatón elmondta, az 
idei városnapok  egyfajta vissza-
térés lesz a múlthoz, a történel-
mi értékekhez, hiszen 1482-ben 
adományozott Mátyás király vá-
sárjogot Marosvásárhelynek. Az 
évente három alkalommal enge-
délyezett vásár egyikét június vé-
gén szervezték, ennek apropóján 
tartják meg a város napjait ebben 
az időszakban. Az eseményso-
rozatot idén négy fő helyszínen 
tartják: a várban, a Somostetőn, 
a Kultúrpalotában és a Művész 
moziban. Portik Vilmos alpol-
gármester, programkoordinátor 
tájékoztatott, a sportrendezvé-
nyeknek  a Liget és a Víkend-te-
lep ad helyet. A vár, a Kultúrpalo-
ta és a Művész mozi művelődési 
események helyszínéül szolgál. A 
városnapok kiemelkedő pontja a 
díszpolgári kitüntetés átadása. 

Idén Pál-Antal Sándor történész, 
levéltáros, Cornel Sigmirean 
egyetemi tanár és post mortem 
Sorina Bota újságíró munkássá-
gát értékelik a díjjal. Az ünnepi 
átadót a Kultúrpalota tükörter-
mében tartják szombaton. A régi 
Városháza tornyában kamara-
koncertet hallgathatnak az ér-
deklődők a Lorántff y Zsuzsanna 
Kulturális Egyesület szervezésé-
ben. Nem hiányoznak a színházi, 

bábszínházi rendezvények sem a 
városnapok programkínálatából, 
képzőművészeti kiállítások és 
fi lmvetítések is várják az érdek-
lődőket. A városnapok költségve-
tése 50 ezer lej, amiből a fellépő-
ket, előadókat honorálják, míg a 
technikai felszerelés költségei 20 
ezer lejbe kerülnek – hangzott el 
a sajtótájékoztatón.  A részletes 
program a városháza honlapján 
tekinthető meg.  

Történelmi értékek előtérben a városünnepen

A vásárhelyi városnapokon a Milites Marisensis Egyesület a római
hadsereg történelmi rekonstrukcióját mutatja be 




